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  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ αριθµ. 41/9-10-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής Θέρµης 

 

Αριθµ.Αποφ. 421/2013          ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση  

πρακτικού δηµοπρασίας για την 

εκτέλεση της «Προµήθειας 

ανταλλακτικών βουρτσών για 

αυτοκινούµενα σάρωθρα». 

     

                          

   Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9η-10-2013 ηµέρα 

Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά 

από την υπ’αριθ. 41418/4-10-2013 πρόσκληση του Προέδρου και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) 

περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη 

απαρτία γιατί σε σύνολο  9 µελών βρέθηκαν παρόντα  τα  5 µέλη ,δηλαδή: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 

1. Γκουστίλης Θεόδωρος   

2. Αναγνώστου Πασχάλης                        1. Τσιλιάς Χρήστος         

3. Ηρακλής Βασίλειος                                      2. Μιχαηλίδης Κων/νος   

  4 Γκρόζος Παναγιώτης   3.Τσιολάκης Αριστόβουλος 

5.   Φάµελλος Σωκράτης    4. Βεζυρτζής Νικόλαος  

           

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.      
 

      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του 

∆ήµου  Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. 

 

        Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι 

µε την υπ’αριθ. 254/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δεσµεύτηκε 

πίστωση ποσού 70.048,50€ σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6672.004 για την Προµήθεια 

βουρτσών για αυτοκινούµενα σάρωθρα (µελ. 4/2013) (α/α 586).   

 

Επίσης µε την αριθ. 296/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 

εκτέλεση της Προµήθειας. 

   

Τέλος µε την αρ. 2027/35065/2013 απόφαση ∆ηµάρχου Θέρµης καθορίστηκε ως 

τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας ο πρόχειρος διαγωνισµός µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και µε τις 321/2013 και 389/2013 Α.Ο.Ε. 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την 4/2013 µελέτη του 

Τµήµατος ∆ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων της ∆/νσης Ανακύκλωσης και 

Καθαριότητας και οι όροι διακήρυξης της δηµοπρασίας αντίστοιχα. 
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 Στο διαγωνισµό που διεξήχθη στις 20-9-2013 συµµετείχαν οι παρακάτω:   

 

Α/Α   Ηµερ. 

Προσφοράς 

Ονοµατεπώνυµο                      ∆ιεύθυνση         Στο φάκελο 

αυτό 

αναγράφηκε 

ο αριθµός 

1 20-9-2013 SWEEPERHOUSE 

∆ΕΛΗΠΕΤΗΣ-

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΤΟΡΩΝΗΣ 18, Τ.Κ. 26332, 

ΠΑΤΡΑ 

1 

2 20-9-2013 IMPEX ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 212,  

Τ.Κ. 54628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

2 

3 20-9-2013 BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ 4, 

Τ.Κ. 54248 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

3 

4 19-9-2013 ΣΥ.∆Ι.ΑΠ. 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 28, 

Τ.Κ. 55535 ΠΥΛΑΙΑ 

4 

5 19-9-2013 ΤΑΚΗΣ ∆. 

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΟΝ Ε.Π.Ε. 

ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 130, 

Τ.Κ. 11741 ΑΘΗΝΑ 

5 

 

Η προσφέρουσα εταιρεία ΣΥ.∆Ι.ΑΠ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. µε αριθµό 

φακέλου 4 , κατέθεσε εµπρόθεσµα στο πρωτόκολλο του ∆.Θέρµης το φάκελο 

προσφοράς και έλαβε τον αριθµό πρωτοκόλλου 38589/19-9-2013. 

Η προσφέρουσα εταιρεία Τάκης ∆. Λυµπερόπουλος ΜΟΝ Ε.Π.Ε. µε αριθµό 

φακέλου 5, έστειλε ταχυδροµικά και εµπρόθεσµα στο πρωτόκολλο του ∆.Θέρµης 

το φάκελο προσφοράς και έλαβε τον αριθµό πρωτοκόλλου 38470/19-9-2013. 

Όλοι οι υπόλοιποι προσφέροντες κατέθεσαν τις προσφορές µε φυσική παρουσία. 

   

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και σύµφωνα µε το σχετικό 

πρακτικό διενέργειας της αρµόδιας επιτροπής: 

 

κρίθηκαν ως αποδεκτές όλες οι  προσφορές και συγκεκριµένα των: 

1) SWEEPERHOUSE ∆ΕΛΗΠΕΤΗΣ-ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, 

µε αριθµό φακέλου 1 

2) IMPEX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. µε αριθµό φακέλου 2 

3) BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ µε αριθµό φακέλου 3 

4) ΣΥ.∆Ι.ΑΠ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ µε αριθµό φακέλου 4 

5) ΤΑΚΗΣ ∆. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε. µε αριθµό φακέλου 5 

 

     Κατά του από 20-9-2013 πρακτικού διενέργειας του ως άνω διαγωνισµού 

υπεβλήθη εµπρόθεσµα η αρ. πρωτ. 39628/25-9-2013 ένσταση της εταιρείας 

«BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ».  

Η «BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» ισχυρίζεται στην 

ένστασή της ότι:  

α) η εταιρεία SWEEPERHOUSE ∆ΕΛΗΠΕΤΗΣ-ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 

κατέθεσε τις προβλεπόµενες από τη διακήρυξη υπεύθυνες δηλώσεις επί ποινή 
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αποκλεισµού, οι οποίες δεν ήταν σφραγισµένες, γεγονός που καθιστά την 

κατάθεσή τους άκυρη και 

β) η εταιρεία  IMPEX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. κατέθεσε 

πιστοποιητικό επιµελητηρίου όπου δεν προκύπτει από τα προβλεπόµενα στη 

διακήρυξη το Ειδικό Επάγγελµα σύµφωνα µε το διαγωνισµό. 

 

Αναλυτικά αναφέρεται στην ένσταση ότι «…σε αντίθεση µε τα όσα 

αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη και συγκεκριµένα στην 389/2013 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων διακήρυξης, οι εταιρείες 

SWEEPERHOUSE ∆ΕΛΗΠΕΤΗΣ-ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. και  IMPEX 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.. δεν κατέθεσαν στο διαγωνισµό τα επί 

ποινή αποκλεισµού δικαιολογητικά συµµετοχής. 

Ειδικότερα: 

α)Ως προς την εταιρεία SWEEPERHOUSE ∆ΕΛΗΠΕΤΗΣ-

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. οι υπεύθυνες δηλώσεις που κατατέθηκαν επί ποινή 

αποκλεισµού δεν είναι σφραγισµένες, γεγονός που καθιστά την κατάθεσή τους 

άκυρη. Συγκεκριµένα δεν ήταν σφραγισµένες οι υπεύθυνες δηλώσεις αποδοχής 

όρων, µη αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίου και ΟΤΑ(……)και 

θεωρούνται Ακριβή Αντίγραφα 

β) Ως προς την εταιρεία IMPEX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε 

δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό του επιµελητηρίου σύµφωνα µε τα όσα 

προβλέπονται από τους όρους της διακήρυξης το Ειδικό Επάγγελµα σύµφωνα µε 

το διαγωνισµό, δηλαδή Εµπορία Ανταλλακτικών βουρτσών για αυτοκινούµενα 

σάρωθρα.» 

 

Η  επιτροπή διενέργειας γνωµοδοτώντας επί της ενστάσεως θεωρεί ότι είναι µη 

βάσιµη και συνεπώς όχι αποδεκτή για τους παρακάτω λόγους: 

α) ο κ. ∆. Ρουµελιώτης ενήργησε ως νόµιµος εκπρόσωπος και διαχειριστής της 

εταιρείας SWEEPERHOUSE ∆ΕΛΗΠΕΤΗΣ-ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. σύµφωνα 

µε το προσκοµισθέν ιδιωτικό συµφωνητικό σύστασης οµόρρυθµης εταιρείας και 

στη διακήρυξη του διαγωνισµού δεν αναφέρεται πουθενά ότι στις υπεύθυνες 

δηλώσεις οι υπογραφές των νοµίµων εκπροσώπων θα πρέπει να συνοδεύονται 

και από τη σφραγίδα της εταιρείας 

β) η εταιρεία IMPEX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. κατέθεσε 

πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή της 

σε αυτό και αναγράφεται το ειδικό επάγγελµα, δηλ. «η εµπορία, εισαγωγή, 

εξαγωγή και κατασκευή αναλώσιµων ανταλλακτικών σαρώθρων», το οποίο 

πληροί τους όρους της διακήρυξης (παράγραφος 3 του άρθρου 6 

«∆ικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό») 

 

Για τους παραπάνω λόγους, η επιτροπή διαγωνισµού εισηγείται την απόρριψη 

της υπ’αρ. 39628/25-9-2013 ένστασης της εταιρείας «BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ».  

 

    

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνει αποδεκτή η 

γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας και να απορριφθεί η µε αριθ. Πρωτ. 

39628/25-9-2213 ένσταση της εταιρείας «BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ». καθώς και  την έγκριση του πρακτικού διενέργειας του 
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διαγωνισµού και τη συνέχιση του διαγωνισµού µε όλες τις προσφορές οι  οποίες 

έγιναν αποδεκτές,  κάλεσε δε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά 

  

       Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου   

την σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας, την µε αριθ.πρωτ. 

39628/25-9-2013 ένσταση,  τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του 

ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/1993) και τις σχετικές αποφάσεις  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα 

        

  1. Αποδέχεται την γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας και απορρίπτει 

την µε αριθ.πρωτ. 39628/25-9-2013 ένσταση της εταιρείας «BRINX Α.Ε. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» µε αριθµό φακέλου  3, κατά του 

πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την εκτέλεση της «Προµήθειας 

ανταλλακτικών βουρτσών για αυτοκινούµενα σάρωθρα», συνολικού 

προϋπολογισµού 70.048,50€ (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.), για τους 

λόγους που ρητά αναφέρονται στην σχετική γνωµοδότηση η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

 2. Εγκρίνει το από 20-9-2013 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού για την 

εκτέλεση της «Προµήθειας ανταλλακτικών βουρτσών για αυτοκινούµενα 

σάρωθρα», συνολικού προϋπολογισµού 70.048,50€ (συµπεριλαµβανοµένου και 

του Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε το οποίο κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών 

συµµετοχής κρίθηκαν αποδεκτές για περαιτέρω αξιολόγηση όλες οι προσφορές 

και συγκεκριµένα: 

1. SWEEPERHOUSE ∆ΕΛΗΠΕΤΗΣ-ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, 

µε αριθµό φακέλου 1 

2. IMPEX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. µε αριθµό φακέλου 2 

3. BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ µε αριθµό φακέλου 3 

4. ΣΥ.∆Ι.ΑΠ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ µε αριθµό φακέλου 4 

5. ΤΑΚΗΣ ∆. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε. µε αριθµό φακέλου 5 

 

 

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 421/2013.   

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 

  

 Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως 

εξής: 

                                                                         

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ               Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 

 

                                                                                          

ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ              ΘΕΡΜΗ  9/10/2013 

∆ Η Μ Ο Σ    Θ Ε Ρ Μ Η Σ      ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 42239 

      

==================== 

Πληρ. Αδαµοπούλου  Ελένη 

ΤΗΛ: 2310478049/010 

FAX: 2310-483414 

Νικολαϊδου Ε. (Πρακτικά Ο.Ε.) 

Τηλ. 2313300741 

Fax   2310-478201                                         ΠΡΟΣ: 

   

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

                                ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

                Κ.ΡΟΥΣΣΙ∆Η 11 - Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆Η 1 

  Τ.Κ.541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ            

 

ΚΟΙΝ: -∆/νση Περιβάλλοντος 

-Γραφείο Προµηθειών 

(για κοινοποιήσεις) 

 

     ΘΕΜΑ: Υποβολή για έλεγχο της υπ’αριθ. 421/2013 απόφασης Οικονοµικής  

Επιτροπής σχετικά µε :  «Εξέταση ένστασης και έγκριση  πρακτικού 

δηµοπρασίας για την εκτέλεση της «Προµήθειας ανταλλακτικών βουρτσών για 

αυτοκινούµενα σάρωθρα». 

 

     

 Υποβάλλω επικυρωµένο απόσπασµα του πρακτικού συνεδρίασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής της  9ης/10/2013, που περιέχει την υπ’αριθµ. 421/2013 

απόφασή της µαζί µε το αντίστοιχο αποδεικτικό δηµοσίευσής της και τα σχετικά 

έγγραφα.  

 Παρακαλώ να ελέγξετε την απόφαση αυτή, όπως ορίζει ο Νόµος. 

   

ΣΥΝΗΜ:          Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

-Ένσταση 

-Γνωµοδότηση επιτροπής 

-Πρακτικό δηµοπρασίας        

  -∆ηµοσιεύσεις 

  -Οι 254/2013, 321/2013  & 389/2013ΑΟΕ 

-  Η 296/2013 Α∆Σ           ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ    

- Η 2027/35065/2013 απόφαση ∆ηµάρχου        


